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TWEE HOFSTEDEN I N DE NAARDERMEER

Aan de rand van het Naardermeergebied, langs de Karnemelk
sloot , liggen twee interessante oude boerenhofsteden.
De ene, Naardermeer nr. 13/15. is de Ridderhoeve en deze
werd vroeger Meerlust genoemd. Het is op z!n minst een 18e
eeuwse boerderij, die in 1814 zwaar beschadigd werd.
De andere, Naardermeer nr. 17. is een tot woonhuis verbouw
de voormalige 17e of 18e eeuwse boerderij. Dat is uitzonder
lijk want tijdens belegeringen in de 17e en 1ge eeuw werden
de meeste herenhuizen en boerderijen in het schootsveld en
langs de uitvalswegen van de Vesting vernield. Alleen in de
Naardense periferie hadden bouwwerken een kleine overle
vingskans. Daardoor zou Naardermeer nr. 17 weleens een van
de oudste gebouwen in Naardens buitengebied kunnen zijn.

De "Groote Plaats 11

Bijna vijftig jaar geleden schreef A. Maas in de Bussumsche
Courant, dat Meerlust in de 18e eeuw de "Groote Plaats I!
werd genoemd. Deze hofstede werd bewoond door de heer
Slaghek, de rentmeester van de Naarderrneer.
In 1815 werd de hofstede verkocht aan de Naardense veéhou
der Hariger van Ruyssteden. De Groote Plaats bestond toen
uit weilanden. moestuin, bos, boomgaard en een daghuurders
woning. Verder bezat de eigenaar het vruchtgebruik van de
grond langs de Karnemelksloot , dat wil zeggen langs de
Meersteeg. Dat recht gold van het hek bij de Hilversumse
Meent tot aan de Volmolenszijdelanden.
Achter de Groote Plaats liep een weggetje naar de bos rand
van de Naardermeer. Dat was de ULaan van de Groote Plaats".
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Het landweggetj e is er nu nog steeds.
In 1834 werd de Groote Plaats, die toen voor 't eerst de
naam "Meerlust" droeg, verkocht aan de Naardense aannemer
Nicolaas van der Stok en deze droeg het geheel in 1842 over
aan Meijndert de Ridder. Meer dan een eeuw bleef het ge
slacht De Ridder er de scepter zwaaien. Aan het eind van
hun periode werd Meerlust omgedoopt in de Ridderhoeve .
In 1943 kocht de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
deze oude boerderij.
Vanwege haar romantische ligging in een uniek natuurgebied,
is deze boerderij op vele tekeningen en schilderijen ver
eeuwigd. Al voor de tweede wereldoorlog was de omgeving van
Meerlust een gezocht plekje. Vele Bussumse Spiegelbewoners
mochten er gaarne vertoeven. Eens waren het Koningin Emma,
Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana, die via de landerij
en en het erf van Meerlust hun bezoek aan het Naardermeer
eindigden.

De IfKleine Plaats 11

Net zo idyllisch, direct naast de Groote Plaats, ligt de
voormalige hofstede Naardermeer 1'7. In tegenstelling tot
haar grotere buur, werd deze boerderij de ltKleine Plaats"
genoemd. Deze naam vond ik in notariële akte nr. 225 uit
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1834 van de Naardense notaris De Roeper.
De boerderij is wat scheef gesitueerd ten opzichte van de
Karnemelksloot maar ligt daarmee gunstig ten opzichte van
de windrichting. Over de ouderdom van het pand zijn nog
geen harde gegevens beschikbaar. Maar op grond van enkele
bodemvondsten in de nabijheid lijkt een l'7e eeuwse ouder
dom niet onaannemelijk. De muren en de zware eikehouten
balken in het interieur stralen in ieder geval een eeuwen
oude sfeer uit.
In de muur naast de ingang zit al heel lang een kogel ge
metseld. Op die plaats loopt ook een breuk door de gevel.
Waarschijnlijk zijn dit herinneringen uit de Franse tijd.
Ook in de weilanden en op de erven worden hier regelmatig
kogels uit die tijd gevonden.

Het schootsve ld
In maart 1814 was de weg van 's Graveland naar Naarden langs
de Karnemelksloot , strategisch belangrijk geworden.
De Nationale Garde uit Amsterdam had zich te Ankeveen en
IS Graveland ingekwartierd en was bezig militaire posten uit
te zetten tot aan de forten langs de Karnemelksloot .
De Fransen zagen dit aankomen en begin maart werd de eerste
hofstede in de Naardermeer aan de vlammen prijs gegeven.
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Tekening van P. G. van Os uit 1814" voorstellende de rutne
van het huis van Van Slaghek bij de KarnemelksZoot.
(Collectie Goois Museum).

Vervolgens, op 9 of 10 maart, werd de Groote Plaats van de
heer Slaghek geplunderd en in brand gestoken. Het mocht niet
baten, want de belegeraars schoven steeds dichter naar de
Vesting. Dat ging niet zonder slag of stoot, vant op 11 en
12 maart werd er continue vanaf de vestingwallen met kogels
en granaten op de belegeraars langs de Karnemelksloot ge
vuurd.
Half maart nestelden de belegeraars zich in de lunetten
langs de Karnemelksloot , daar waar nu de forten liggen. Er
werden schanskorven geplaatst en door middel van een bedek
te weg probeerde men nog dichter bij de Vesting te komen.
Daardoor bleef deze omgeving van de lunetten tot de Groote
Plaats onder vijandelijk vuur staan.
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Getuige daarvan was het zogenaamde "hauvitserveldje". een
stuk weiland bij de lunette velke van kogels en granaten
doorvoeld was.
Nog steeds is er hier en daar sprake van een onnatuurlijk
micro relief in de .••.eilanden.

De prent uit 1814
Volgens de tekening van Van Os was er in 1814 niet veel
meer over van de Groote Plaats. Maas vermeldde echter dat
alleen de zijgevel van de boerderij door geschutvuur ver
nield was. Daar waren in zijn tijd nog sporen van zichtbaar.
Bij het afbikken van de oude pleisterlaag wsren enige jaren
geleden nog de contouren zichtbaar van oude gebogen rB.8m
partijen. Vermoedelijk stond er dus in mei 1814 toch nog
wat meer overeind dan de tekening van Van Os aangeeft.
De Kleine Plaats lag wat verder weg en is misschien daar
door de Franse tijd wat beter doorgekomen. Alhoewel dit
pand tot een woonhuis is verbouwd, kan deze voormalige
boerenhofstede, naar mijn mening, tot een van de meest oor
spronkelijke oude gebouwen van landelijk Naarden gerekend
"'orden.

H. Schaftenaar
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DE TOREN VAN DE GROTE KERK

Toen Naarden in 1350 van WiUem V haar stadsrechten kreeg,
begon men aan de boUIiJ van een nieU1.JJe stad. In 1380 werd een
aanvang gemaakt met de boU1;J van een ~énbeukige gotische
kruiskerk die aan St. Vitus werd gewijd. Het vermoeden be
staat dat men met de boUlJ van de toren na 1400 is begonnen.
Het is een zware bakstenen toren zonder steW'/.beren van het
strakke NoordhoUandse type.

De structuur
De toren bestaat uit drie delen, die gescheiden zijn door
zandsteen versnijdingen. De blindnissen van het onderste en
het middelste deel zijn voorzien van prachtige zandstenen
traceringen. De blindnissen van het bovenste deel hebben
eenvoudige spitsbogen. In de middelste bevinden zich de
galmgaten.
In de toren bevindt zich een stenen wenteltrap die naar de
trans leidt. Deze trap heeft 235 treden en bestaat uit vier
delen. In het eerste deel zijn twee deuren; de eerste deur
geeft toegang tot het orgel en de tweede leidt naar de kerk
boven het stenen kruisribgewelf van de zijbeuken.
Het eerste deel van de trap leidt naar de eerste verdieping,
waar zich een houten trap bevindt die toegang geeft tot de
loopbrug in de kerk bij het beschilderde houten tongewelf.
Op deze verdieping bestaat zomers de mogelijkheid voor het
houden van een schilderijen expositie.
Het tweede deel van de trap brengt ons naar de tweede ver
dieping, waar de kerkklokken hangen. In deze trap is een
deur die toegang geeft tot de kerk, maar dan het gedeelte
boven het houten tongewelf.
Het derde deel van de trap voert naar het uurwerk en het
laatste deel naar de trans.

Twee miljoen stenen
De muren van de toren zijn 1,80 meter dik. Dit is de reden
dat voor de toren meer dan twee milj oen bakstenen werden ge
bruikt. Een metselaar kon maar ongeveer 200 dagen per jaar
werken, omdat in de winter de kalkspecie, welke slechts heel
langzaam hard werd, zou kunnen bevriezen. Bij de bouw gin
gen ook nog veel dagen verloren door regen of te harde wind.
Gemiddeld zal een metselaar per jaar ongeveer 1500 stenen
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hebben kunnen metselen. Hij zal daarbij de hulp moeten heb
ben gehad van veel sjouwers, opperlieden voor de specie en
kraanlieden voor het ophijsen. Als men aanneemt dat vier
metselaars tegelijkertijd aan de toren werkten, dan zouden
zeker twintig mensen tien jaar lang met het metselwerk van
de toren bezig zijn geweest. Daarbij komen dan nog de tim
merlieden voor het vervaardigen van de verdiepingen. Veel
tijd en energie zal verloren zijn gegaan met het naar boven
klinnnen en naar beneden gaan, waardoor het bouwtempo afnam
naarmate de toren hoger werd.
Toen de kerk in 1440 klaar was, was de toren nog niet ge
reed. Veel torens in Nederland zijn nooit afgebouwd door ge
brek aan geld. Omde afbouw mogelijk te maken paste men al
lerlei methodes toe. Zo lezen we in het stedelijk archief
uit 1442 dat niemand poorter van de stad Naarden kon worden
of hij moest 2000 stenen geven voor de bouw van de toren.
Hierui t blijkt dat de toren van belang was zowel voor de
burgerlijke als de kerkelijke gemeente. Dit komen we later
steeds weer tegen. Dit gezamenlijke belang ging door tot
Napoleon alle kerktorens vorderde voor oorlogsdoeleinden.
Daarna is de toren bezit geworden van de burgerlijke gemeen
te.

De vier kerkvaders
Het torenportaal is afgedekt door een stenen kruisribge
welf . Hierin bevindt zich een ronde opening die gebruikt
kan worden voor het ophijsen of laten zakken van de klokken.
Ook hingen door deze opening de touwen voor het luiden van
de klokken.
Onder de vier kruisribben zijn fraaie 15e eeuwse zandstenen
beeldjes aangebracht van ongeveer 30 cm hoog. Eeuwenlang
hebben ze onopgemerkt het torenportaal versierdj waarschijn
lijk doordat de ingang van de kerk in 1648 werd verplaatst
naar de r<Iarktstraat. hierdoor raakte de torenhal in verval.
De beeldjes stellen de vier kerkvaders voor. Aan de zuidoost
zijde bevindt zich Gregorius, gedekt met een tiara. In zijn
handen houdt hij een afgebroken voorwerp. De tweede figuur
is aangebracht aan de noordoost zijde en draagt een kardi
naalshoed. Zijn naam is Hieronymus en hij mist beide handen.
In de noordwest hoek vinden we Ambrosius. Hij torst een mij
ter op het hoofd en heeft een opengeslagen boek in zijn
hand. Augustinus siert tenslotte de zuidwest hoek.
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Bliksemafleiders
Eerst in 1837 werd een bliksemafleider op de toren en het
kruis boven het koor geplaatst. Wij lazen hierover in het
stadsarchief:

De ingebouwde toren
In de buitenmuur zijn diverse kogels ingemetseld op plaat
sen waar de toren door oorlogshandelingen was beschadigd.
Hieronder bevinden zich stenen kogels uit de late middel
eeuwenen ijzeren kogels uit latere tijdperken.
Aanvankelijk stond de toren aan drie zijden vrij, maar bij
de uitbreiding van de kerk in 1479 werd hij ingebouwd waar
door de blindnissen van het onderste deel zowel aan de
zuid- als noordzijde verdwenen. Boven het stenen kruisrib
gewelf zijn de volkomen gave traceringen van de verdwenen
blindnissen nog aanwezig onder het lessenaarsdak van de zij
beuken. De blindnissen die aan de oostzijde boven het dak
waren aangebracht zijn toen gedeeltelijk zichtbaar gebleven
in het schip van de kerk boven het orgel. Deze verdwijnen
in het beschilderde tongewelf en komen boven het dak weer
te voorschijn.

Tor>enzonder>spits
De toren had geen spits, deze is pas later aangebracht. In
1653 machtigde de vroedschap de burgemeesteren en twee le
den van het c'Ollege van schepenen de mogelijkheid voor de
bouw van een torenspits roet Amsterdamse bouwmeesters te be
spreken. Verder beraamde de vroedschap de middelen om tot
uitvoering van dit voornemen te komen. Zo werd in 1660 het
besluit genomen een octrooi aan te vragen om ten behoeve
van de bouw van een torenspi ts de tachtigste penning te mo
gen heffen voor alle transporten van onroerende goederen.
Bovendien werd voor dat doel van elke mand turf die in Naar
den werd gelost een bijdrage van een duit gevraagd.
De torenspits kwamin 1661 gereed. In de haan staat het
jaartal 1661 en de naam van de maker A. Heer vermeld.
De hoogte van de toren is 45 meter tot de trans; 18 meter
is de spits; de peer, bal en haan zijn 10 meter. In totaal
een hoogte van 73 meter. De grondmaat is 11,8 x 11,8 meter.

Jong
Tussen Vecht, Eem en Zee.• 1935.

Tekening: Toon
Uit: HenriHet stadje, gezien vóór de Vestinggracht.
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"Heden den Tienden Juny des jaars Achtien Honderd Zeven en
Dertig des middags Twaalf uren hebben het Gemeente Bestuur
der Stad Naarden en Kerkvoogden der Nederdui tsche Hervormde
Gemeente aldaar zich gesistueert ten Raadhuize te Noorden
in de Marktstraat 351 ten einde aldaar onder voorbehoud der
goedkeuring van Hun Edele Groot Achtbare de Gedeputeerde
Staten deze provincie overgaan tot de aanbesteding van het
werk en stellen met leverantie van materialen van twee
Bliksemafleiders als ~én op de Toren en één op het koor
beide van de Groote of Hervormde Sint Vituskerk te Naarden".

J.G. Kroonenburg

Dit artikel zal worden vervolgd met een verhaal over
de torenklokken.

REACTIE VAN LEZERS

Volgens de heer J.J. Vaagt Vrouw Kleuver in het
artike lover de stadspompen de vorige aflevering ~
niet 'Tietje van de Pomp". Pietje was namelijk één
van haar>dr>ie dochter>s. Dus "Moeder>van de Pomp" en
dochter "Pietje van de Pomptr. De heer>Vaagt woonde
er>jarenlang vrijwel naast en derhaLve nemen we dit

• graag van hem over.
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DE LOCOMOTIEF, DE MUNITIETREIN EN HET MINISTERPARK

Bij het Lezen van het artikel "Een Locomotief verdlJijnt in
de Karnemelksloot" door F.J.H. Marquenie in het tweede num
mer van deze jaargang~ kz.,)con bij de heer J. Giel te Naarden
weer het een en ander in gedachten over zijn woonomgeving
in die tijd. Hij schreef deze gedachten op~ waardoor zijn
ervaring van de gebeurtenissen~ onder andere bij de spoor
baan tijdens de tweede wereldoorlog~ in de Omroeper vastge
legd kon worden.

OVer de locomotie f
In het artikel van F.J.H. Marquenie luidt één van de tussen
kopjes : "wie zag locomotief in Karnemelkslootll•
Het was wel degelijk het gedeeltelijk opendraaien (een klein
stukje maar, zodat het practisch uit de verte niet zichtbaar
was) van de brug over de Karnemelksloot • waardoor "de loco
motief!! ontspoorde. Deze locomotief "verdween ti niet in de
sloot. maar kwamgedeeltelijk op de wallekant. gedeeltelijk
in de Karnemelksloot terecht. Het achterstuk bleef op de
spoorbaan hangen.
Hoe dat opendraaien in zijn werk is gegaan en door wie. dat
weet ik niet. Ik heb alleen het resultaat gezien: de ont
spoorde locomotief. van heel dichtbij.

OVer de munitietrein
Onder ITnoten: 1." wordt verteld over de Duitse mnnitietrein
die in het Naardermeer door gealliëerde vliegtuigen werd
beschoten.
Inderdaad werd de trein na de beschieting in de bocht van de
Juliana van Stolberglaan getrokken. Hier werd hij nog een
keer vanuit de lucht aangevallen. De wagons met munitie wer
den niet zodanig geraakt dat ze ontploften. Het Duitse af
weergeschut boekte geen succes.
Op het moment van de tweede aanval liep ik in de Prins
Hendriklaan. vlak tegenover het station Naarden-Bussum. Ik
zag dat een van de vliegtuigen in duikvlucht twee raketten
afvuurde. die recht Gp mij afkwaJl1en. Ik rende meteen de
eerste zijstraat rechts in en daar een portiek in. Meer kon
ik niet doen in die enkele seconden vóór de inslag. De
richting waarin ik wegrende was ook maar een gok. Ik kon on
mogelijk bepalen waar ze zouden inslaan.
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De spoorbaan naar Amsterdam~ hier gezien in de richting
van het station Naarden-Bussum.
De rmmitietrein werd~ nadat deze gealliëerde vliegtui-
gen Was aangevallen~ rijdend in Naarderweer" verder
deze bocht in getrokken tot tussen de huizen aan de Juliana
van StoZbergZaan en in het Ministerpark.

En wat bleek: ze sloegen diepe kraters in het wegdek en
trottoir van de Prins Hendriklaan , op de plek dus waar ik
net gelopen had.

Daarna zijn er geen luchtaanvallen meer op deze trein ge
weest. In de dagen daarna echter lieten de Duitsers de wa
gons één voor één in de lucht vliegen. Staande in de bocht
van de Juliana van Stolberglaan. Dat heeft in de omliggende
buurten grote schade aangericht. Wél werd van tevoren ge
waarschuwd wanneer er weer een wagon de lucht in zou gaan.
Alle ramen en deuren moesten we open zetten. Waar dat kon,
was dat natuurlijk mooi, maar alle vaste ramen lagen er me
teen uit. De glasscherven van bijvoorbeeld grote spiegelrui
ten vlogen om je oren. De luchtdruk was enorm. Binnen de
kortste keren waren alle huizen in de omtrek met hout en
carton "dichtgeplakt". Nog tot jaren na de oorlog hebben we
met een driedelige voorruit gezeten, totdat er weer spiegel
rui ten uit één stuk voorhanden kwamen.
Aan vele huizen moesten naderhand omvangrijke reparaties
worden uitgevoerd wegens gescheurde muren, pleisterwerk er
af, ontzette daken of gaten daarin. Duizende dakpannen la
gen niet meer op de daken maar in de tuinen en op straat.
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Voetgangers-draaibrug over een aftakking van de KarnemeZk
3loot~ richting huidige Mackaylaan" winkelcentrum.
Vlak daarachter de onbewaakte overweq in de spoorlijn naar
Amsterdam. Boven de br>ugleuning is nog net de top te zien
van de Grote Kerk in de Vesting.
Dit pad was in feite het verlengde van de Keizer ottoweg.

Veel schade niet alleen door de enorme luchtdruk, maar ook
door de "wrakstukken 1! van de wagons, de onderdelen ervan,
het houtwerk, metalen koppelingen, enz. die de lucht in
werden geslingerd en her en der in de buurt terecht kwamen.
Het mag vreemd klinken, maar het was voor ons, kinderen in
de tienerleeftijd, wel een hele sensatie. Iedere keer als er
weer een melding was gekomen, gingen we bovenop de schuil
kelder (bovengronds met dikke aarden wallen eromheen) staan
om maar zo weinig mogelijk te missen van het moment van de
explosie. Wewoonden in de Heemskerklaan en deze schuil
plaats stond op de plaats waar nu het speel veld is aan de
Keizer Dus in feite nog een heel eind van de spoor-
baan af, maar kreeg ook het Ministerpark zijn deel van
de !1ijzerregenll•

Over het Ministerpark
Over het Ministerpark gesproken: dat had in die jaren nog
lang niet de omvang van nu. Het bestond alleen uit een klein
stukje Thorbeckelaan, de Van Lijndenlaan, de Van Halllaan en
een kort stuk Heemskerklaan. Aan de huizen is te zien waar
de bebouwing eindigde (nog een stuk vóór de Mackaylaan. )
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Alles tussen hier en de spoorbaan was bos, water, weilanden,
kwekerij en. Werkelijk ideaal voor ons, opgroeiende kinderen.

Nog iets over het Ministerpark: het heeft maar een haar ge
scheeld of deze buurt was half mei 1940 in zijn geheel weg
gevaagd. Alle hier staande huizen zouden namelijk bewust
door de Nederlandse militairen zijn opgeblazen, omdat ze
een belemmering vormden voor het open schootsveld v6ór het
Naardermeer, ter bescherming van Amsterdam. Al onze huizen
hadden een groot wit kruis naast de voordeur opgespijkerd
gekregen. Als op die 14e mei niet sprake was geweest van
capi tulatie, was de hele buurt opgeblazen. We stonden alle
maal evacuatie-klaar, koffertje en kanarie-in-de-kooi in de
gang.
In het vlak achter ons liggende bos en de weilanden waren
reeds zware tankversperringen aangebracht.
Het gehele plassengebied met inbegrip van het Naardermeer
gold toentertijd als zogenaamd inundatie-gebied: het zou
onder water worden gezet. Alles om de opmars naar Amsterdam
te bemoeilijken.

J. Giel

De foto's zijn gemaakt door de schrijver van dit artikel
en gemaakt in de jaren 1946/1947.

NASCHRIFT VAN DE REDACTIE

De gebeurtenissen ten tijde van de beschieting van de
Duitse nrunitietrein zijn uiteraard door ve Zen verschi ZZend
ervaren. OVer wat zich precies afspeelde lopen derhalve de
meningen nogal uiteen. Daarom stelt de redactie het op
prijs ook andere visies ten aanzien van dit stukje historie
te Vernemen.
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ROND DE AANLEG VAN DE RIJKSWEG

Zestig jaar geleden werd de Rijksweg aangelegd. A. C. Slin
ger Jr. diepte wat herinneringen op uit de tijd· waarin zijn
vader betrokken was bij de aanleg Van de Al en al het ver
keer nog door de Vesting moest.

In 1929 was mijn vader machinist op de zandtrein, een loco
motief met twaalf kiepkarretjes , die het zand voor de weg
aanvoerde vanuit onder andere afgravingen bij de Huizerweg.
Als kind moesten wij, mijn oudere zuster en broer, mijn
vader 's middags warm eten brengen. Dat eten bestond meest
al uit bruine bonen met spek gevat in een pannetje dat we
derom in een blauw geblokte handdoek was geknoopt. Als be
loning mochten we ee'n stukje op de locomotief meerijden.
Dat was een hele belevenis. Bij Zandbergen stapten we meest
al in en bij het kruispunt Thierensweg gingen we weer op
huis aan. Langs de Thierensweg, over de brug van Van der
Linden en via de Kippenbrug weer de Vesting in.

Voor de aanleg van de rijksweg ging alle verkeer door de
Vesting. Vooral op zomerse Zondagen passeerden veel dagjes
mensen de hoofdstraten. Op naar Oud Valkeveen of Oud Naar
den. De "upper ten l! met T-Fords. fraaie Cabriolets of per
Harley Davidson met het gezin in het zijspan.
Op de hoek bij Demmers stond agent Van den Berg met zijn
armen heftig te zwaaien om dit drukke verkeer te regelen.
Ook de tram ging toen nog door de Vesting. Bij de vij f Lood
sen kwamde "Gooischel! binnen en stopte bij het wachtlokaal
waar nu het politiebureau is. Vervolgens zwenkte de tr8Jll
naar de overkant, alwaar de winkel van Moos Zeldenrijk en
het Glazen Paleis stonden. Dan die moeilijke bocht de
Marktstraat in. Eerst links langs de zaken van kapper piet
Wijn en bakker Rozen om wederom weer de straat over te ste
ken om vanaf slager Van der Hulst via een rechte lijn de
Marktstraat te verlaten.
Op werkdagen moest de Gooische nog weleens onverwacht stop
pen in de Marktstraat . Zo gebeurde het meer dan eens dat
Anna Beekvelt met een wiel van haar voddenkar vast zat in
de rails. Dan kwamen Nap de smid en zijn knecht Henk Nieuw
endaal met een koevoet het wiel er weer ui twippen-. zodat de
Gooische zijn weg kon vervolgen.
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De locomotief van de zandtrein anno 1929 in de buurt vcm
het kruispunt Galgebrug.
Staande, tlileede van rechts is de machinist A. C. Slinger Sr.
Naast hem staat de man die met de vlag de kruispunten be
veiligde.
De namen van de overige mannen zijn niet bekend.

In tegenstelling tot het snelverkeer, dat gebruik maakte
van de Amsterdamsestraatweg, kwamen de fietsers via de
grintpaden Keverdijk en Meerstraat , met aan weerszijden
weilanden, Naarden binnen.
Op dat traject waren twee standplaatsen. Bij de zeeptoren
stond Wout van den Berg met een consumptietent. Op het
driehoekige grasveldje aan het einde van de Keverdijk, nu
staat daar een abri voor de bus, had mijn vader zomers de
andere standplaats van de gemeente gepacht om er consump
ties te verkopen.
De kar werd voor 35 cent per dag gehuurd bij schipper vld
Hoek aan de Nieuwe Haven. Het ijs leverde Willem Krijkamp,
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evenals een witgeschilderde kist met het opschrift:
"CONSUMPl'IEIJS". Bij Evert Kaptein werden Fosco cacaodrank,
Van Vollenhoven donkerbier en kogelflesjes limonade ge
haald. Van Vlerken leverde Sickensz volle melkrepen, een
doos met rollen frujetta van Klene, een blik Larense denne
koeken en een blik gevulde koeken. Op de blikken zaten gla
zen deksels. En bij de inleggerij van Piet van Det in de
Bussummerstraat (later de banketfabriek van Haagen) , werden
haring en zure bommengehaald.
Het ijs werd verkocht voor 2, 3, 5 en 10 cent; het duurste
ijsje"was 20 cent. Dat was een zogenaamde l1spatsie": twee
gevulde koeken met ijs ertussen!
En dan maar afVachten wat er werd verdiend.
Het was sappelen, maar gezellig!

A.c. Slinger Jr.
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INVENTARIS INVENTARIS GRUTMOLEN

(Het hele pand bracht op f 24?5~--)

In het tijdschrift TVE5e jaargang 1987 nr. 1, schreef
A.J. Kölker een artikel over rosmolens en met name over de
Naardense rosmolen uit 1513. In dat j aar werd er op bevel
van het stadsbestuur een rosmolen gebouwd op een perceel
land achter het Sint Mariaklooster .
In de conclusie van dat artikel werd er gesteld dat er al
met al maar weinig bekend was over rosmolens in Nederland
en relatief nog minder in het gebied tussen de Vecht en de
Eem. Daarom deed de schrijver een dringend beroep op ieder
een om deze gegevens aan te vullen.
Vandaar dit artikel, dat ook aansluit bij het voorgaande
verhaal over het "Hof van Hollandt 11, want naast dit perceel
stond in de Sluisstraat zo'n rosmolen.
Omprecies te zijn functioneerde hier al in 1660 een grutte
rij. In 1701 werd dit bedrijf in zijn geheel publiek ver
kocht. Derhalve werd de inventaris beschreven en getaxeerd.
Hierdoor is het mogelijk nu nog een blik te werpen in het
interieur van dit bedrij f met de daar aanwezige gereedschap
pen.
Het archiefstuk vond ik in het Oud Rechterlijkarchief van
Naarden, nr. 3069 blz. 158-160. in het Rijksarchief te
Haarlem. J .A. Versteeg verzorgde de transcriptie, die voor
wat betreft de inventaris van de grutterij letterlijk is
overgenomen.

28,

15,
24,

27,-

40,-

54 .•-

195,-

- 180,-

- 180,-

f 40,
30,-

1 schilback

;) houte
;) harp se ven

in camp -

4 mee [kisten

;) ronde kuijpen met den gortback
10 hant Beven

droge

5 houte
grove

2 meelseven 1 schijfloop 1 spil. 1 kaer 1 gro-
ve buijlkist 1 haspel. met sijn doeck - 160,-

1 buijlkist daer het grove meel in wert ge
buijU met sijn
1 gort waijer met sijn backen kaer en

3 steeck trappen 12,-
2 neestkleden met de neestdeekseZ- latten
en ijsepwerck 95.-

8 Losse seven die op geen ramen staen 16.•-
16 bilhameY's 18.•-

1 schepel- .l§ schepel 1 spint ~ spint 1/8 spint
1/6 spint 18,-

;) gort hacken en riche ZB inde wincke l

2 molsterstenen schijfloop en ijsere spil

het grote rat daer het paert voor loopt
metterseZ-ve

1 tackrat 2 schijflopen 2
stenen 1 kaer 1 rulback 5
4 Beven

(1) Camel = grof mee l~zeme lmee Zo
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ALS HET VERKEER EISCHEN STELT ....

50 JAAR BURGEMEESTER VAN WETTUMWEG

Op de gedenksteen op een van de muren aan de vestingzijde
van de "DOORBRAAK"staat:

In het boek Na.arden 1350 - 1950 door C.A. de Bruijn en W.R.
Schukking is er meer over te lezen.
Zo staat daar dat in 1879 de derde uitgang van de vesting
werd aanbesteed. Dat werd de voetbrug over de hoofdgracht
van het bastion Turfpoort die in verband met haar geringe
breedte al snel voorzien werd van de naam "Kippenbrugll•
Voorlopig was men tevreden met deze nieuwe verbinding naar
Bussum, maar voldaan was de Naardense burgerij zeker nog
niet . Derhalve werd er in 1910 een plan bij de Raad van

Burgemeester> van WettUJ7II.Veg

Ambtsperiode
1922 - 1904

Weg in aanboWJ 1938
Voltooid Juni 1939

Naarden ingediend tot het maken van een verkeersweg door
het bastion Turfpoort. In 1923 ging de Vrijzinnig-Democrate
Kiesvereniging met dit plan als leus de verkiezingen in.
Het duurde echter nog lang voor de weg er kwam.
In 1926, na de opheffing van Naarden als vesting, kwamhet
oude plan in gewijzigde vorm weer naar voren. Bepleit werd
een "doorbraak" in het midden van de courtine Turfpoort
Nieuw Molen. De uitweg zou dan moeten worden verkregen
door het leggen van een dam door de Hoofdgracht naar de
keel van het voor deze courtine liggende ravelijn. De weg
zou dan moeten komen door de spits (saillant) van dit rave
lijn. Terecht maakte de Stichting "Menno van Coehoorn" de
opmerking dat vroeger uitwegen in een vesting langs de
vleugel van een ravelijn ontworpen werden.
Hiermee rekening houdend heeft de Directeur van Gemeente
werken de heer B. Deenik in overleg met architekt W.M. Du
dok uiteindelijk ook de weg on~worpen.
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DE BARNDE POST

In het contactbla.d nummer 3, jaargang 4, december 1988 van
de Historische Kring Bussum 'Wordt in het artikel van M.J .M.
Heyne over straatnamen in de 1ge eeuw de naam Barle-Post\leg
genoemd.
Deze weg liep volgens Heyne langs de leerfabriek "De Koelit"
bij de Huizerveg. Na het afbranden van deze fabriek en de
a:fbraak van de bedrijfsruines werd in 1938 de onbegrijpelij
ke naam Barle-Post:weg veranderd in Prinses Beatrixplantsoen.

Ook in archivalia betreffende Naarden komt een soortgelijke
naam al in de 11e eeuv voor.
Zo wordt in stukken uit 1628 geschreven over bouvland bij
de Barnde Post (1). In 1701: 8erne Post (2). Tussen 1740
en 1762 Ba:Pne Post (3). In 1754 Barndeposthek (4).
In 1807 en 1808 respectievelijk ParZepost en Pa:mepost (5)
Uitgaande van het feit dat al deze namen varianten zijn voor
hetzelfde, zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het
ook hier om een "onbegrepen" naam gaat. Of misschien dat
laatste in combinatie met onduidelijk spraakgebruik.

Lange tijd verkeerde ik in onzekerheid over de locatie van
de Barnde Post. Als ik onlangs niet een duidelijke aanwij
zing had gevonden, dan had ik zeker Heyne bedankt voor zijn
mogelijke opheldering. Want in bijna alle gevallen werd de
Barnde Post genoemd Ol!"! bouvland te situeren bij een "gemene
wegr:. Die plek zou dus eventueel best in Laag Bussum geweest
kunnen zijn. dat toen nog onder het bestuur van Naarden
viel.
Maar uit het Oud Rechterlijkarchief van Naarden (6) kwamop
heldering. Daar stond geschreven:
'·oouZant geZegen aan het HaverZant bij de Ber>nePost tussen
dB gemene weg en de koper".
De koper \tas de Naardense regent Adolf Heshuyzen en met het
Haverlant werd de Naardenneent ten oosten van de Vesting
aangeduid.
De Barnde Post moet dus tegen de Naardermeent aan richting
Valkeveen hebben gelegen. Dat verklaart ook de naam Barnde
posthek: Namelijk het Meenthek aldaar.

Tot slot dan nog het "onbegrijpelijke" van deze naam. Het
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lijkt me \taarschijnlijk dat de naam is afgeleid van "bernen!!
dat is branden.
Een plaats dus waar iets verbrand werd of van een brandmerk
voorzien werd. Dat laatste zou in relatie gebracht kunnen
worden met het brandmerken van het vee. Alvorens men het vee
op de Meent toeliet. werd het van een merkteken voorzien.
Wellicht gebeurde dit in het grijze verleden bij de toegang
tot de Meent. Vandaar de Barnde Post en het Barndeposthek .

Als deze visie juist is dan lijkt het me goed mogelijk dat
deze naam ook op andere plekken in het Gooi voorkwam.
In ieder geval dus in Bussum, maar ook in Huizen werd rond
1800 gesproken over de "BarreZpost" (7). Mogelijk de Barnde
Post in Huizer dialect.

H. Schaf'tenaar

Noten: 1. ORA~RAH 3067. 2. ORA~RAH 3069. 3. Verpondings
kohieren GAN. 4. Gaardersarchief RAH. 5.0RA, RAH 3079
6. zie 2 blz 180. 7. GarJ.1'det'sarchief Naarden RAH.
ORA~OudRechterlijk.archief Naarden. RAH~Rijk8a1'Chief
Haarlem. GAN=Gémeentearchief Naarden.
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TOEN DE KANTKOEK NOG EEN KWARTJE DE KILO WAS

Begin 1900 kwamhet zakenleven al behoorlijk op gang in de
Vesting. De toenmalige middenstand genoot bij de bevolking
een zekere bekendheid. Zo was Naarden vele zaken rijk.
O.a. Van Spanning de drogist. vld Barn de sigarenwinkel,
Nico Streefkerk de melkboer, vld Hulst en Galenkamp de
slagers, de schoenenzaak van juffrouw Heiligers, Zeldenrijk
meubelen en stoffen, d'e Jong de klokkenmaker, Kuier, vld
Akker en van Wetttun de broodbakkers, van Norren en Hartong
de kruideniers en Vrakking de fietsenmaker.
Vooral met St. Nicolaas en in de Kersttijd was het in de
Vesting een gezellige drukte.
Omstreeks 1908 vestigde Evert Bakker zich in de toenmalige
Vrouwenstraat , nu bekend als Cattenhagestraat, als filiaal
van de firma Wartena uit BUSSUlll. Het was een speciaalzaak
in "VerkadeT' artikelen, beter bekend als de "koekwinkel".
Na enkele jaren verhuisde de koekwinkel naar de Gasthuis
straat 47, nu Turfpoortstraat 15.
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Bakker was getrouwd met de Naardense Anna van Voorthuizen.
Zijn klanten woonden zowel in Muiderberg als ook in Huizen
en Naarden. Ook de villa's in het Bos van Bredius werden
wekelijks door hem bezocht. In het begin werden de bood
schappen per handkar bezorgd. Lopend naar Muiderberg of
Huizen was heel gewoon. De foto met de handkar is in het
Bos van Bredius genomen. Na verloop van tijd werd de hand
kar vervangen door een "bestelfiets" , die voor deze tijd
al een hele vooruitgang betekende. De foto van de bakfiets
is genomen op de Valkeveenselaan.

Naast alle zakelijke drukte was Bakker een hobbyist. Een
van de mooiste stukken die hij maakte was het Naardense
stadhuis, vervaardigd uit suiker en ontbijtkoek. Het werd
enkele weken tentoongesteld in de voorkamer zoals de foto
uit 1914 laat zien. De "kleinetr op de foto is Jannetje
Elisabeth Bakker. Omstreeks die tijd werd Bakker zelfstan
dig.

In de loop der jaren was de bakfiets door het vele gebruik
versleten, zodat er een nieuw vervoermiddel moest komen.
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Evert Bakker met vroUW en dochter voor
in de Turfpoortstraat. In de voorkamer
stadhuis~ vervaardigd uit suiker en ontbijtkoek

Het werd een bestelwagen met paard. De foto is genomen in
Muiderberg tijdens het bezorgen. Onder de wagenkap zit Jan
Britstra, de neef van Bakker. 's winters werd het vroeg
donker, dan werden aan beide wagenkanten de kaarslantaarns
aangestoken en met een deken over de knieën ging men huis
waarts over de toenmalige straatweg. Deze verbinding met
tramrails liep door de Vesting. Het verkeer bracht daar
gezelligheid maar ook veel ongelukken met zich mee. Op de
hoek, waar Everhard zijn zaak had, zat de tram vaak knel in
de bocht. Toch profiteerde de middenstand van deze drukte.

In die tijd was de saamhorigheid onder de bevolking groot.
Waar ziekte of nood was .•••erd door buren en stadsgenoten
daad.•••erkelijk geholpen. Als ik vroeger uit school kwamen
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in de keuken pannetjes zag staan met een theedoek eromheen,
dan .•••ist ik dat er van spelen op de wallen voorlopig niets
kon komen.
Naarden heeft een rijke historie en over veel inwoners uit
het verleden is nog veel te vertellen. Maar daar kan mijn
klasgenoot piet de Roos, die va.ardiger met de pen is, U
beter van op de hoogte stellen als ondergetekende.

Evert Bakker
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DE NAARDENSE STADHUIZEN (1)

Bij mijn naspeuringen in het archief van Naarden stuitte ik
op een verordening voor de drapeniers uit 1513. Deze veror
dening behandelde onder andere het verbod om Spaanse en
Schotse wol in te voeren. Dat stuk eindigde met het volgen
de:

IIDeze voorsz, artijeulen sijn openbaer ghepro
noncieert ende gelesen uten raet hui:ise inden
stede dlJa:r>sstraet voorden gemene b,
ende volcke aldaer doort luden van
clocke vergaedert wesende ende dat in pre-
sentie volgende bevel vanden schouten ende den bur
gemeesteren metten schepenen den 15 den dach
van octoberis anno 1500 ende derthiene
bij mij

Peter Aelmannen" (1)

Het eerste stadhuis
Dit gelezen hebbende realiseerde ik me dat dit "raet huijse
inden stede dwarsstraet" het eerste stadhuis van Naarden
moet zijn geweest. Maar waar was die Dwarsstraat?
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We komen die naam ook tegen in de willekeur uit 1454. Deze
keur kunnen we het best vergelijken met de huidige Algemene
Politie Verordening. In de 94 geboden en verboden tellende
keur staat in artikel 57:

"Item, ghien ruge voeringhe, heet (heide) noch hoij ofte
andere ruge voeringhe Voor aen de Langestraet en ooe de
Bussemerstraet ende Dwarsstraet te setten, alsoo dicke als
men die becuert biJ' een pond" (2)

Door het feit dat de Bussummerstraat bij deze namen voor
komt weten we in welke richting we moeten zoeken.
Artikel 64 van deze keur vermeldt:

"Item, alsoo de gene die gesetten sijn aende Dwarsstraet,
tusschen Schouten huijs ende Jetgens huijs die sullen de
straeten schoen rruecken alle saterdache tussen Heijndrick
Goossens huijs ende Tijtgens huijs aende kerckhoff op
sulcke cueren als daer op staen"

Waar het kerkhof in die tijd lag is ook bekend, want op
"maenendach nae Paulusdach" (29/6) krijgen de zusters van
het Maria Convent l'woenende aen onser steede kerckhoffll
vergunning om van de Bussummerstraat te verhuizen naar wat
nu de Weeshuiskazerne is in de Kloosterstraat. (3)
Zetten we deze gegevens op een rij dan staat vast dat het
klooster in de Bussummerstraat gelegen was met daarbij het
stadskerkhof . Een aantal bewoners van de Dwarsstraat moest
de straat schoonhouden aan het kerkhof. Dat betekent dat
een zijde van het kerkhof gelegen was in de Dwarsstraat en
dus dwars op de Bussummerstraat.
Dat waren toen en ook nu nog twee straten. Namelijk de hui
dige Wijde Steeg en de Peperstraat . Vanaf de Peperstraat tot
aan de kerk heette vroeger Kerckstraet. Ik ben dus van me
ning dat de tegenwoordige Peperstraat vroeger Dwarsstraet
genoemd werd.
Dat straten van naam veranderen bewijst wel het laatste stuk
van de Marktstraat. Dat was eerst Cruijsstraet toen werd het
Sluijsstraet en sinds 1918 Marktstraat. Maar het bewijs
vind ik toch "Welde verpondingslijst uit 1786, "Waaropeen
aanslag voorkomt voor Anthonie Dekker. wonende in de Peper
straat aan Tt kerkhof "ten noorden aan de west" (4)
Dat betekent dat hij "Woondein wat wij nu Peperstraat 2, 4
of 6 noemen. Deze aanduiding "Wastoen gebruikelijk. Er W!3.-
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ren nog geen huisnummers, die kwamen 10 jaar later toen op
20 mei 1796 aan meesterschilder Van Leeuwen opdracht werd
gegeven om Naarden van huisnummers te voorzien. Het is toen
een doorlopende nummering geworden. Hij begon bij de toen
malige Amsterdamse poort. Het tegenwoordige stadhuis had
toen nummer 351. Hij had dit werk aangenomen voor 50 gulden
en 16 stuivers. (5)

Maar voor ons komt dit allemaal te laat. We weten niet an
ders dan dat het raadhuis in de Dwarsstraat heeft gestaan
en vermoedelijk waar nu de smederij van Koopmanschap is ge
vestigd.

l

Kloostertuin

Kerkhof

Peperstraat

stadhuis

I
,
•1

Het tweede stadhuis
Wanneer en omwelke reden men het stadhuis van de toenmali
ge Dwarsstraat naar de Gasthuisstraat verplaatste (nu het
Comenius Museumin de Turfpo.ortstraat) is mij onbekend.
Visueel worden we hier voor het eerst over ingelicht via de
kaart van Jacob van Deventer van omstreeks 1560. Van Filips
11 ontving Van Deventer de opdracht om van alle steden in
de zuidelijke en noordelijke Nederlanden kaarten te maken.
Op deze kaart van Naarden staan onder andere verdedigings
torens , poorten, wegen, de zeehaven, molens. het leprozen
huis. het St. Mariaklooster , de St. vi tuskerk en dus ook
het stadhuis.
Helaas wordt dit stadhuis in het archief van Naarden
slechts één keer genoemd en wel op die afschuwelijke dag
van de uitmoording van Naarden op 1 december 1572.
Bijna iedereen kent de grote lijnen van dit verhaal, waar
bij de Spanjaarden iedereen opriepen om ongewapend in het
stadhuis te komen. Zo'n 400 burgers gaven daar gehoor aan
en werden een makkelijke prooi voor de Spanjaarden. Slechts
vier personen wisten levend het stadhuis te verlaten. Daar
na werd dit tweede Naardense stadhuis in brand gestoken.

Het is niet duidelijk waar de vroedschap, die in 1574 weer
compleet was, tussen 1572 en 1601 (bouwjaar derde stad
huis) vergaderde. Zeker niet in het verbrande stadhuis in
de Gasthuisstraat. Want pas op 23 maart 1615 nam de vroed
schap het besluit om van het oude verbrande stadhuis een
waaghuis te maken. Op 7 augustus werd toegestaan om geld te
lenen om het gebouw op te knappen en op 1 april 1617 werd
de waag in gebruik genomen. (6) Dat dit zo lang duurde
heeft miSSChien te maken met de grote brand van 15 juli
1615 in de Berchstraat (nu St. Annastraat). Het vuur wakker.
de toen over naar de Eussurnmerstraat. St. vi tusstraat en
de Cattenhagestraat, waardoor 110 huizen en schuren in as
werden gelegd. Wellicht had de wederopbouw van dit stads
deel voorrang.
De waag heeft tot het begin van de 1ge eeuw dienst gedaan.
Op last van het Franse Gouvernement is in het gebouw toen
de garnizoensbakkerij gevestigd. De ovens zijn nog steeds
aan.•.•ezig. Ookwas het gebouw tot in 1846 de zetel van de
hoofdwacht en daarna werd het graanpakhuis. Vervolgens
werd het de woning voor militairen.
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Tot.slot werd dit' tweede stadhuis, dat ook wel het llSpaan
se huisT! wordt genoemd, na een grondige restauratie op 22
november 1924 het Comenius Museum. (7)

Opmerking: In enkele artikelen werd weleens geschreven dat
het stadhuis in de Gasthuisstraat ook als gasthuis heeft
dienst gedaan. Ook werd het pand wel van de naam Gasthuis
kerk voorzien.
Het stadhuis en het ga~thuis waren echter twee aparte ge
bOUbJen.Zo is bekend dat op 1 december 1572 in het gasthuis
twee stokoude doofstommen werden vermoord. En op 2 decem
ber 1572 liet de baljuw "het koren uit het gasthuis naar
Muiden brengen 11.

Wat betreft de naam Gasthuiskerk kan het volgende opge
merkt worden.
Waarschijnlijk heeft er naast het gasthuis~ dat al in 1454
wordt vermeld~ een kapel gestaan. Op deze plek is nadien
het stadhuis gebo'/..Md.In dit stadhuis stond een altaar (zie
Hortensius bl;; 139). Mogelijk was dit altaar afkomstig uit
de genoemde kape l.

J.A. Versteeg

OP DE ZOLDER VAN HET BURGERWEESHUIS

De gewoonte van mensen om hun namen op muren, in boomstammen,
op banken enz. te krassen is een oud en wijdverbreid ver
schijnsel, dat tegenwoordig via de spuitbus zijn hoogtepunt
heeft gevonden in de graffiti-cultuur.
Ook in het voormalige Burgerweeshuis bestond bij de wezen de
drang hun namen tot in lengte van dagen achter te laten.
Niet op het meubilair, toilet of in de slaapvertrekken, want
dat liet het regiem vast en zeker "niet toe, maar wel op zol
der. In de nok van het kolossale pand staat namelijk de
schoorsteen volgeschreven met teksten uit het begin van deze
eeuw. Dat gebeurde niet helemaal in het geniep, want een
klein raampje werpt voldoende licht op de namen om ze ogen
blikkelijk te kunnen zien. Ver van het gezag op de beneden
verdieping konden hier de wezen naar believen hun aanwezig
heid in de schoorsteen vereeuwigen.
Zo leest men onder meer:

e.E. van Dijk, 19-11-1919.

E. Lookman, geschreven den 6/10, geboren den 21-2-1899,
oud 17 jaar.

J. gesc!,re"en den 6-10-1913~ geboren den
14-9-1898~ JOaa:r.

Antonia vld Pluym in het weeshuis~ geschreven 17-11-1919.

Voor zover we weten, zijn er thans geen oud-wezen meer in
leven.

Bronnen: 1, 2, 3
4
5
6
7
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C III 13 (G.A.N.)
C III 7 (G.A.N.)
De BOUlJWereld 1923
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In 1983 was oud-wees J .W. Lookmannog in Haarden om een
kijkje te nemen in het Burgerweeshuis . De heer M.M. Pouw
\list uit zijn mond nog een aantal saillante details te no
teren. Aan de hand daarvan maakte Pouw een plattegrond met
de functie van de verschillende vertrekken in het pand.
Deze plattegrond staat op blz 58 van de eerste jaargang
van de Omroeper.
Van de dochter van Antonia Adriana
van der Pluym (1903-1967) kregen
we de beschikking over een foto
van haar moeder op '18-jarige
lee:ftijd in het weeshuis. Van
af dat jaar moesten meisjes
het haar opgestoken dragen.
Ook kreeg ieder \leesmeisje
de vitte kraag z.oals op de
foto te zien is.

Niet alleen \lezen hebben hun
namen op de schoorsteen ge
schreven. maar ook de mensen
die er in de eerste helft van
de twintigste eeU\l hebben ge
\lerkt. Zo schreef loodgieter P.
van Rooyen er in 1930 zijn naam
op. Ook komt er de naam voor van
M.G.H. Dubelaar, met de opmerking:
"electricien te Haarden".

Sedert de dertiger jaren raakte het weeshuis in vervaL Ge
schilderd en gevit werd er niet meer. vandaar dat de namen
het zo' n 75 j aar konden uithouden.
Gewoonlijk wordt dat geklad op muren als storend ervaren.
nu is het een aardige herinnering.
Het zou jammer zijn als bij de komende restauratie deze
laatste sporen van identi tei t van de vezen en andere dier
baren gewi st zouden worden.

Red.
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NAARDEN EN DE LITERATUUR (1)

WI LLEM ARONDEUS

(Naarden 22 augustus 1894 - ·Overveen 1 juli 1943)

\olillem Arondeus werd geboren te Haarden in de Lambertus
Hortensiuslaan 645. een nummer dat ons nu vreemd voorkomt.
Het blijkt dat Naarden zijn straatnummering in de loop van
de tijd drie keer heeft gewijzigd, maar waar nummer 645
zich precies bevond is - tot nu toe - niet duidelijk. Aan
vankelijk moet het geboortehuis van Arondeus aan een zand
weg of verharde weg hebben gelegen want pas in 1894 werd de
Lambertus Hortensiuslaan van klinkers voorzien.

Over de jeugd van Arondeus is vrijwel niets bekend. Hij
heeft later in Amsterdam grafiek en schilderkunst gestu
deerd onder Richard Roland Holst. de echtgenoot van de dich
teres Henriette Roland Holst. Van hem heeft hij de symbolis
tische en monumentale schilderstijl geleerd. In het gemeen
tehuis van Rotterdam is van Arondeus een uit 1923 daterende
monumentale muurschildering te zien.

Arondeus publiceerde twee romans. 'In de bloeiende ramenas'
(1938) en 'Het uilenhuis' (1939). Zijn monumentale schil
dersopleiding speelde hem duidelijk parten in zijn literai
re verk. Vestdijk zegt van 'Het uilenhuis' in 'Muiterij te
gen het etmaal': IIOVerbodige bloemr>ijkheid~ een gemanië
reerd en woordenriJ'k improviseren ( .•...... ) maakt de roman
ongeveer twee maal zo lang als hij had kunnen en moeten
zijn ". Overigens ontwierp Arondeus als graficus zelf de om
slagen en banden van zijn boeken. Antiquarisch nog steeds
gezocht - ook om bandtekening en illustraties - zijn de
verken die Arondeus schreef over kunst. 'De tragiek van den
droomI (1939) is een prachtig biografisch essay over de
schilder Matthijs Maris en een eerbewijs aan zijn leermees
ter R. Roland Holst is te vinden in 'Figuren en problemen
der monumentale schilderkunst in Nederland' (1941).

In het begin van de tveede vereldoorlog kvam Arondeus in
contact met de beeldhouwer Gerri t Jan van der Veen. Als
graficus was Arondeus voor Van der Veen uiterst geschikt
mee te werken aan zijn moeizame en ingevikkelde productie
van valse persoonsbevijzen. In 1943 werd Arondeus opgepakt
en op 1 juli van dat jaar stierf hij in de duinen van Over-
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veen voor het vuurpeloton. Er is van Arondeus een afscheids~
brief bewaardgebleven: "Wanneer je deze brief krijgt, is
voor ons alles voorbij; morgenochtend vroeg worden wij ge
fusilleerd. Wij gaan zonder Vrees, alle kameraden hebben
mij op handslag beloofd rechtop en zonder angst te sterven.
..•............. Groet allen met wie ik een maal verbonden
was want aan allen denk ik nu met Liefde en zonder enige
wrok of bitterheid. Ik wist niet dat de dood zo Zicht en
schoon kon zijn. En zo wij $".

Jan Paardenkooper

Uit een vluchtig onderzoek door de stadsarchivaris bleek dat
vader Hendrik Cornelis Arondeus zich in 1892 in Naarden ves
tigde. Hij was eigenaar van een open aak van 28 ton, later
bezat hij een open ijzeren dekschuit van 42 ton. Te Naarden
was hij aan de Lambertus Hortensiuslaan caféhouder. In het
octrooiregister omschreven als: "Tapper in bier, limonade
en likeuren en biljardhouder met 1 tafell1•
Ook stond hij te boek als koopman te Amsterdam. Het cafe
van Arondeus bestaat niet meer. Het stond ongeveer op de
plek waar zich nu de nummers 30 tot en met 36 bevinden.
In 1895 vertrok het gezin naar Amsterdam.
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ONVERWACHTE VONDSTEN

Historisch onderzoek, zou onmogelijk zijn, als er steeds
niet weer opnieuw bepaaalde omstandigheden en toevallighe_
den in het spel komen. Onverwachte vondsten van scherven,
fUnderingen, onbekende archiefstukken en in onze tijd oud
fotomateriaal, brengen in eens een voor ons verloren gegaan
tijdsbeeld weer te voorschijn. Met opzet heb ik gereedschap
pen en wapens vervaardigd uit steen, brons en been buiten
beschouwing gelaten. Dit soort zaken, zijn wat de vesting
Naarden betreft tot nu toe niet aangetroffen. Wel is er
bijvoorbeeld op de begraafplaats te Valkeveen een stenen
vuistbijl, dus een prehistorisch stuk, gevonden. Voor het
overige echter geen enkel spoor, dat op een vroege neder
zetting zou kunnen wij zen.

De vondsten in de vesting Naarden gedaan, ondersteunen
slechts de thans nog aanwezige archiefstukken. De scherven
grijs Siegburg's aardewerk, de zogenaamde Jacoba-kannetjes,
en roodbruin ongeglazuurd aardewerk, corresponderen met de
stichtingsdatum 1350 en daarna. Het stratenstramien. binnen
de stad, is gelijk gebleven aan dit van de stichting in de
middeleeuwen. Ook van de oorspronkelijke kadastrale inde
ling is veel bewaard gebleven. Diverse door mij gedane
steekproeven toonden dit aan. Men had in die dagen namelijk
de gewoonte om steeds weer de oude funderingen te benutten
voor een latere her- dan wel een nieuwbouw. Die zelfde
steekproeven gaven ook een gemiddelde van drie of vier woon
lagen te zien. Dit impliceert dan weer. dat er 3 à 4 maal
nieuw- of herbouw van een woning of gebouw is geweest. Dat
zelfde onderzoek toonde tevens aan dat de stad door bewo
ning 1 meter tot 1,25 meter hoger is komen te liggen. Op
zich zelf dus geen schokkende, maar wel interessante feiten,
omdat deze de juistheid bewij zen van wat er in de stukken
staat en op oude kaarten is aangegeven.

Van niet minder belang bij historiSCh onderzoek zijn de
oude tekeningen, schilderijen, prenten en foto's. Immers
deze zaken, geven een direct visueel en niet te loochenen
tijdsbeeld aan.
neding, huisraad, interieur en bouwtrant geven ons een di
recte, juiste indicatie op het huiselijk leven. Dieren, ge
reedschappen, gebruiksvoorwerpen en werkzaamheden tonen ons
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de dagelijkse gang van zaken.
Deze twee te zamen, met andere visuele stukken en onder
steund door de archiefstukken, laten ons dan een gecoördi
neerd cultureel en economisch betrouwbaar tijdbeeld zien,
waarin men zich moeiteloos kan verplaatsen. Een tweede,
zeker in onze tijd belangrijke factor van visueel historisch
materiaal is wel, dat men aan de hand van deze beelden in
staat wordt gesteld om te renoveren en te restaureren naar
de oorspronkelijke stijl en vorm. waar dit nog mogelijk is.
Hetgeen voor een plaats als Naarden, uitermate belangrijk
geworden is.

Zo laat de bijgaande foto ons een deel van de Oude Haven
zien. Deze foto en andere hebben wij dan weer te danken aan
mevrouw Wij s uitNaarden • die een doos glasnegatieven uit
de periode 1902 en 1903 in haar bezit had en gelukkig voor
ons tot de conclusie kwam, dat deze negatieven nog wel eens
waarde konden hebben. En dat hadden ze! De zoveelste toeval
ligheid ten aanzien van het historisch onderzoek.
Bijgaande foto werd genomen in 1902, vanaf de Zeebrug. Op dE
voorgrond de schoeiing en wal van de Oude Haven met linde
bomen. thans nog aanwezig. De bestra.t~ng bestond uit keien
van hardsteen, welke men thans nog in de Kloosterstraat en
de Gansoordstraat aantreft. De schuren en pakhuizen op de
vporgrond, zijn in de zestiger jaren gesloopt en vervangen
door smakeloze stenen loodsen, die de Oude Haven volkomen
detoneren. Op het open stuk zijn eind twintiger jaren, twee
woonhuizen gebouwd. De daar achter gelegen panden, zijn een
nog bestaande schuur in de Katrepel en de achtergevels van
de nog thans aanwezige 1Te eeuwse woonhuizen in de Klooster
straat .
Rest ons nog de vraag wat toentertijd en ook nu nog, de
welstandsconnnissie bezielde en bezielt om een dergelijke
nieuwbouw goed te keuren.

Hendrik Poolman
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BOEKJE SASBURG PRENTBR lEFKAARTEN

In mei j. Z. heeft de redactie van De Omroeper een boekje
uitgegeven over de prentbriefkaa:rten van C.J.J. Sasburg.
Deze Naardense boekhandelaar gaf van 1900 tot zo'n
600 versehiUende prentbriefkaarten uit van en
de omliggende dorpen.
In dit boekje zijn onder meer circa 50 fraaie ansichtkaar
ten afgebeeld. Hierbij vormen de plaatjes van Naarden het
hoofdbestanddeel.
De redactie heeft het voornemen meer van dit
boe kj es ove!' Naarden te vervaardigen. Het
is dus de eerste in deze serie en de prijs
f 5J -- (zonder portokosten).
Dit boekje is zolang de vool'raad strekt (de oplage is be
perkt) telefonisch te bestellen bij de redactie.
tel. 02159-46860 (H. SchaftenaarJ
tel. 02159-43707 (F. Udo)

Cattehagenstraat 12
Naarden
Tel. 02159 - 48055

D .•BEl.G.~

170 SOORTEN BIER

Marktstraat 31
Naarden
Tel. 02159 - 45478
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CAFÉ OEMMERS

Marl\tstraal52 I411EB NAARDEN-VESTING Tel.02159-45478


